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CONCURSO PÚBLICO - EDITAL No 01/2019 

ANEXO I (continuação) – Descrições Sintéticas 
 

* Realizar as demais atribuições típicas dos cargos, de acordo com a legislação municipal. 

 
 

Ensino Superior Completo 
 
Analista de Suporte I - Compreende os cargos que se destinam a estudar e analisar sistemas com o propósito 
de automação, bem como elaborar, operacionalizar e implementar sistemas de automação. 
 
Assistente Social I - Elaborar e executar programas de desenvolvimento e assistência social à população do 
Município e aos servidores municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução de problemas de 
natureza social. 
 
Contador I - Planejar, organizar e supervisionar os trabalhos inerentes à contabilidade, orientando sua 
execução e participando dos mesmos, de acordo com exigências legais e administrativas, de forma a apurar os 
elementos necessários à elaboração orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira da 
Prefeitura. 
 
Docente II (Ciências, Educação Artística, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática e 
Português) - Compreende os cargos que se destinam à regência de classe nos anos finais do Ensino 
Fundamental, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades curriculares. 
 
Especialista de Educação (Orientador Educacional, Orientador Pedagógico e Supervisor de Ensino) - 
Compreende os cargos que se destinam a planejar, coordenar, executar, avaliar e orientar trabalhos 
pedagógicos para garantir a qualidade do processo educacional; assegurar a regularidade da articulação entre 
as unidades escolares do Município e os demais órgãos educacionais; conduzir o aconselhamento vocacional 
integrando escola, família e comunidade, com o objetivo de solucionar ou suprir dificuldades e deficiências 
apresentadas pelo aluno e possibilitar seu desenvolvimento. 
 
Enfermeiro I (Plantonista) - compreende os cargos que se destinam a planejar, organizar, supervisionar e 
executar os serviços de enfermagem em unidades de saúde do Município, bem como participar da elaboração, 
coordenação e execução de programas de saúde coletiva. 
 
Engenheiro I (Civil) - Compreende os cargos que se destinam a estudar, avaliar e elaborar projetos de 
engenharia civil, bem como coordenar e fiscalizar sua execução. 
 
Farmacêutico I - Preparar produtos farmacêuticos, segundo fórmulas estabelecidas, desenvolver estudos 
visando a padronização de medicamentos, bem como desempenhar funções de dispensação farmacêutica. 
 
Fisioterapeuta I - Aplicar técnicas e métodos fisioterápicos em pacientes para obter o máximo da recuperação 
e do desenvolvimento funcional dos órgãos e tecidos. 
 
Fonoaudiólogo I - Compreende os cargos, que se destinam a prestar assistência fonoaudiológica à população 
nas diversas unidades municipais de saúde, para restauração da capacidade de comunicação dos pacientes. 
 
Médico (Dermatologista, Endocrinologista, Ginecologista-Obstetra, Pediatra, Pneumologista, 
Plantonista, Psiquiatra) - Prestar assistência médica nas unidades de saúde e demais unidades assistências 
da Secretaria Municipal de Saúde, bem como elaborar, executar e avaliar planos, e programas de saúde 
coletiva. 
 
Médico Veterinário I - compreende os cargos que se destinam a planejar e executar programas de defesa 
sanitária, proteção, aprimoramento e desenvolvimento de atividades de criação de animais, realizando estudos, 
pesquisas, dando consultas, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a sanidade 
dos animais, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
 
Odontologista I (Bucomaxilofacial) - Prestar atendimento odontológico: diagnóstico e  tratamentos, cirúrgico e 
coadjuvante, das doenças, traumatismos, lesões e anomalias congênitas ou adquiridas do aparelho 
mastigatório e anexos e estruturas craniofaciais associadas e procedimentos de cirurgia oral menor, 
estabelecidos na Portaria nº 1.464, de 24 de Junho de 2011. 
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Odontologista I (Protesista) - Prestar atendimento odontológico ambulatorial: Diagnóstico, prognóstico, 
tratamento e controle dos distúrbios crânio-mandibulares e de oclusão; Executar procedimentos necessários ao 
planejamento, confecção e instalação de prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre 
implante; Manutenção e Controle da reabilitação. 
 
Psicólogo I - Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e execução de atividades 
nas áreas clínica, educacional e do trabalho. 
 
Procurador Jurídico I - Compreende os cargos que se destinam a prestar assistência em assuntos de 
natureza jurídica, bem como representar judicial e extrajudicialmente o Município. 
 
Formação em Magistério de Nível Médio/ Ensino Médio Completo/ Curso Técnico de Nível Médio 
 
Docente I - Compreende os cargos que se destinam à regência de classe na educação infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, bem como à execução de trabalhos relativos à implementação das grades 
curriculares. 
 
Técnico de Laboratório - Desenvolver atividades técnicas de laboratório, realizando exames através da 
manipulação de aparelhos de laboratório e por outros meios, para possibilitar o diagnóstico, o tratamento ou a 
prevenção de doenças. 
 
Técnico de Suporte Local - Compreende os cargos que se destinam a operar sistemas em 
microcomputadores, identificando e recuperando falhas operacionais, bem como atender e dar suporte aos os 
usuários. 
 
Secretário Escolar - Executar os atos e procedimentos relativos ao registro e validação da vida escolar do 
aluno, bem como a coordenação e organização da documentação dos arquivos e dos expedientes necessários 
ao funcionamento da unidade escolar. 
 
Ensino Fundamental Completo 
 
Auxiliar de Creche - Executar os procedimentos relativos a todos os cuidados necessários a manutenção da 
saúde física, mental e emocional da criança e dos ambientes da creche em que elas convivem. 
 
Inspetor de Alunos - Fiscalizar os alunos e executar trabalhos administrativos diversos. 


